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Prerequisits

Coneixements bàsics de conceptes d'ús bàsic en el vocabulari propi de la matèria (Estat, nació, liberalisme,
socialisme...).

Coneixements bàsics d'història contemporània universal i de Catalunya i Espanya exigits al nivell de
batxillerat.

Objectius

L'assignatura pretén aportar a l'alumne els coneixements bàsics de la història política i econòmica del món del
segle XX, concedint una importància especial a l'estudi de les arrels dels actuals conflictes polítics i socials. Es
pretén entendre al màxim aquests conflictes que sacsegen el món actual. Alhora es pretén estudiar la
interacció entre les élites i els moviments socials en distintes èpoques dintre d'aquest període i oferir una
perspectiva general de la colonització i la descolonització. Finalment es pretén revisar les relacions
internacionals durant aquest període i avaluar fenòmens socials mitjançant judicis especialitzats. L'assignatura
pretén també proporcionar i desenvolupar coneixements, valors i capacitats globals i específics orientats al
futur professional dels estudiants, i a la seva formació com a persones i ciutadans.

Competències

Periodisme
Demostrar un coneixement adequat del món contemporani i la seva evolució històrica recent en les
dimensions social, econòmica, política i cultural.
Desenvolupar l'esperit crític i autocrític.
Desenvolupar un pensament i un raonament crítics i saber comunicar-los de manera efectiva, tant en
català i castellà com en una tercera llengua.

Resultats d´aprenentatge

Desenvolupar l'esperit crític i autocrític.
Desenvolupar un pensament i un raonament crítics i saber comunicar-los de manera efectiva, tant en
català i castellà com en una tercera llengua.
Explicar l'estat del món i la seva evolució històrica des d'una perspectiva adequada als diferents
periodismes especialitzats vinculats.
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En les activitats dirigides, el professor exposarà els continguts bàsics de cada tema. Aquests continguts es
complementaran a classe amb comentaris de textos, de mapes, de quadres estadístics i gràfics i de documentals
cinematogràfics.

Continguts

- Les arrels del conflicte entre el 1er món i el 3er món (Imperialisme- Descolonització - Moviment de Països No
Alienats)

- Les arrels del conflicte-entesa entre França i Alemanya per liderar Europa (1ª G.M.- 2ª G.M.- Unió Europea)

- Les arrels dels moviments polítics d'esquerra (Moviment obrer/ Revolució russa)

- Les arrels del moviments populistes dretans (Feixisme - Nazisme)

- Les arrels del conflicte coreà

- Les arrels del conflicte àrabo-palestí.

- Les arrels del conflicte hindo-pakistaní.

- Les arrels de la tensió entre Estats Units i Rússia (Guerra Freda I i Guerra Freda II)

- Les arrels de la Unió Europea (Europa Oriental sota domini soviètic/ La caiguda del sistema soviètic)

Metodologia

En les activitats supervisades, el professor aclarirà dubtes i intentarà reforçar qüestions, temes, idees clau. El professor els convocarà individualment o en petits grups al despatx en horaris factibles per als estudiants i els oferirà la possibilitat d'aclarir aquelles nocions que han quedat poc clares en les activitats dirigides. Per altra banda dins d'aquest tipus d'activitats també es podrà discutir entre els estudiants i el professor -a la manera d'un seminari- qüestions, textos, lectures, etc.

En les activitats programades:

Realització de pràctiques que inclouran el reforçament de la comprensió de la relació entre passat i present, ajudant a pensar històricament el nostre entorn social, polític i cultural. Seguiment de lectures de textos i/o visualització de documentals a classe per grups que permetin un seguiment de la comprensió de les matèries donades.

Activitats formatives

Títol Hores ECTS Resultats d´aprenentatge

Tipus: Dirigides

Comentari de textos i de documentals 6,5 0,26 1, 2

Estudi de casos aplicats. Presentacions orals 6 0,24 1, 2

Exposició dels continguts per part del professor 25 1 1, 3

Seminaris diversos 15 0,6 1, 2, 3

Tipus: Supervisades

Tutories 7,5 0,3 1, 2, 3

Tipus: Autònomes

Estudi i lectura de textos 37,5 1,5 1, 2, 3

Treballs personals 45 1,8 1, 2, 3

Avaluació
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L'avaluació s'obtindrà de dos exàmens parcials (un a meitat de semestre; i l'altre al final) i de dos treballs (un de
documental i l'altre de recerca) que es presentaran en les dates indicades pel professor a inici de curs.

L'examen suposarà el 70% de l'avaluació i els dos treballs un 15% cada un.

Els dos treballs seran obligatoris.

Els alumnes tindran dret a revisar amb el professor les notes dels exàmen i treballs.

La no participació en les exposicions obligatòries a classe seran penalitzades amb un punt per exposició en la nota
final de l'assignatura.

Es considerarà un No presentat quan el professor disposi de menys d'un 30% de les notes d'avaluació d'un alumne
determinat.

Els alumnes tindran dret a un examen de reavaluació. En aquest examen s'hi podran presentar els alumnes que no
arribin a una nota mitjana de 5 i els que no hagin arribat al 3,5 un algun dels dos exàmens parcials.

Activitats d´avaluació

Títol Pes Hores ECTS Resultats d´aprenentatge

Exàmens 60% 5 0,2 3

Treball de recerca 15% 1,25 0,05 1, 2, 3

Treball documental 25% 1,25 0,05 1, 2
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